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Pozměňovací návrh 406
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 7 – odst. 4 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Službu je možno poskytovat, pokud 
příslušný orgán nereaguje ve lhůtách 
stanovených ve třetím a čtvrtém 
pododstavci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Christel Schaldemose

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou v případě pochybností požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o usazení 
poskytovatele služeb v souladu s právními 
předpisy, o jeho bezúhonnosti a o tom, že 
neexistují žádné disciplinární nebo 
trestněprávní sankce profesní povahy. 
V případě kontroly kvalifikací mohou 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu požádat příslušné orgány členského 
státu usazení, aby jim poskytly informace 
o odborné přípravě poskytovatele služby 
v rozsahu nutném pro posouzení 
podstatného rozdílu, který by mohl 
poškodit veřejné zdraví nebo bezpečnost. 
Příslušné orgány členského státu usazení 

1. Příslušné orgány hostitelského členského 
státu mohou v případě pochybností požádat 
příslušné orgány členského státu usazení, 
aby jim poskytly informace o usazení 
poskytovatele služeb v souladu s právními 
předpisy, o jeho bezúhonnosti a o tom, že 
neexistují žádné disciplinární nebo 
trestněprávní sankce profesní povahy. 
V případě kontroly kvalifikací mohou 
příslušné orgány hostitelského členského 
státu požádat příslušné orgány členského 
státu usazení, aby jim poskytly informace 
o odborné přípravě poskytovatele služby 
v rozsahu nutném pro posouzení 
podstatného rozdílu, který by mohl 
poškodit veřejný zájem. Příslušné orgány 
členského státu usazení poskytnou tyto 
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poskytnou tyto informace v souladu 
s článkem 56.

informace v souladu s článkem 56.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a) Dva roky od vstupu této směrnice 
v platnost by Komise měla předložit návrh 
právního předpisu, jímž se zajistí soulad 
pěti úrovní uvedených v článku 11 s osmi 
úrovněmi evropského rámce kvalifikací a 
jímž se rovněž začlení evropský systém 
přenosu kreditů do acquis Společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – odst. 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 se nevztahuje na zdravotnická 
povolání upravená článkem 24, 25, 34, 35 
a 44.

Or. de
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Pozměňovací návrh 410
Anja Weisgerber, Othmar Karas, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Birgit Collin-
Langen, Wim van de Camp, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Článek 11 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v písmenu c) se bod ii) nahrazuje tímto: vypouští se

ii) „regulovaného vzdělání a odborné 
přípravy nebo v případě regulovaných 
povolání odborné přípravy se zvláštní 
strukturou s kompetencemi přesahujícími 
kompetence stanovené pro úroveň b, která 
je rovnocenná úrovni odborné přípravy 
podle bodu i), pokud tato odborná 
příprava zajišťuje srovnatelnou odbornou 
úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání 
na srovnatelnou úroveň povinností 
a funkcí, a to za podmínky, že diplom 
provází osvědčení vystavené domovským 
členským státem;“

Or. de

Odůvodnění

V čl. 11 písm. c) bodě ii) směrnice 2005/36/ES se odkazuje na přílohu II, která přiznává 
stejnou úroveň akademickému vzdělání a kvalitní odborné přípravě doplněné o studium v 
délce jednoho roku. Vypuštění přílohy II by mělo za následek, že by orgány hostitelského 
členského státu musely případ od případu rozhodovat, zda odborná kvalifikace je předmětem 
čl. 11 písm. c) bod ii).

Pozměňovací návrh 411
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 9 – písm. b
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) regulovaného vzdělání a odborné 
přípravy nebo v případě regulovaných 
povolání odborné přípravy se zvláštní 
strukturou s kompetencemi přesahujícími 
kompetence stanovené pro úroveň b, která 
je rovnocenná úrovni odborné přípravy
podle bodu i), pokud tato odborná 
příprava zajišťuje srovnatelnou odbornou 
úroveň a připravuje uchazeče o vzdělání 
na srovnatelnou úroveň povinností 
a funkcí, a to za podmínky, že diplom 
provází osvědčení vystavené domovským 
členským státem;“

ii) nebo v případě regulovaného povolání 
odborné přípravy se zvláštní strukturou 
uvedenou v příloze II, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy podle bodu i), 
zajišťuje srovnatelnou odbornou úroveň a 
připravuje uchazeče o vzdělání na 
srovnatelnou úroveň povinností a funkcí.
Pro účely úprav seznamu uvedeného 
v příloze II je Komise zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 58a s cílem zohlednit 
programy odborné přípravy, jež splňují 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) bodě 
ii).“

Or. de

Justification

V čl. 11 písm. c) bodě ii) směrnice 2005/36/ES se odkazuje na přílohu II, jež obsahuje seznam 
zdravotnických profesí, např. rehabilitační pracovník či logoped. Stávající znění čl. 11 písm. 
c) bodu ii) by mělo zůstat zachováno. Dále je třeba zachovat možnost upravit seznam uvedený 
v příloze II.

Pozměňovací návrh 412
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) diplom, který potvrzuje úspěšné 
ukončení odborné přípravy na 
postsekundární úrovni v délce nejméně tří 
a nejvýše čtyř let nebo v odpovídající délce 
v případě rozvolněného studia či 
v odpovídajícím počtu kreditů evropského 
systému přenosu a akumulace kreditů 

d) diplom, který potvrzuje úspěšné 
ukončení odborné přípravy na 
postsekundární úrovni v délce nejméně tří 
a nejvýše čtyř let nebo v odpovídající délce 
v případě rozvolněného studia, jež je 
ekvivalentní odpovídajícímu počtu kreditů 
evropského systému přenosu a akumulace 
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(ECTS) v případě použitelnosti 
v domovském členském státě, na 
univerzitě, vysoké škole nebo jiném 
zařízení podobné úrovně, a v případě 
potřeby rovněž potvrzení o úspěšném 
ukončení odborné přípravy, která může být 
požadována navíc k uvedenému 
postsekundárnímu studiu;

kreditů (ECTS) v případě použitelnosti v 
domovském členském státě, na univerzitě, 
vysoké škole nebo jiném zařízení podobné 
úrovně, a v případě potřeby rovněž 
potvrzení o úspěšném ukončení odborné 
přípravy, která může být požadována navíc 
k uvedenému postsekundárnímu studiu;

Or. el

Odůvodnění

Možnost vyjádřit délku studia v kreditech ECTS je třeba stanovit nikoli jako jednu z možností, 
ale jako doplňující údaj vedle konkrétně uvedené délky studia.

Pozměňovací návrh 413
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Článek 11 e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) diplom, který potvrzuje, že držitel 
úspěšně ukončil postsekundární studium 
v délce nejméně čtyř let nebo 
v odpovídající délce v případě 
rozvolněného studia či v odpovídajícím 
počtu kreditů evropského systému přenosu 
a akumulace kreditů (ECTS) v případě 
použitelnosti v domovském členském státě, 
na univerzitě, vysoké škole nebo jiném 
zařízení podobné úrovně, a v případě 
potřeby rovněž potvrzení o úspěšném 
ukončení odborné přípravy, která může být 
požadována navíc k uvedenému 
postsekundárnímu studiu.

(Netýká se českého znění).

Or. en
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Pozměňovací návrh 414
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) diplom, který potvrzuje, že držitel 
úspěšně ukončil postsekundární studium 
v délce nejméně čtyř let nebo 
v odpovídající délce v případě 
rozvolněného studia či v odpovídajícím
počtu kreditů evropského systému přenosu 
a akumulace kreditů (ECTS) v případě 
použitelnosti v domovském členském státě, 
na univerzitě, vysoké škole nebo jiném 
zařízení podobné úrovně, a v případě 
potřeby rovněž potvrzení o úspěšném 
ukončení odborné přípravy, která může být 
požadována navíc k uvedenému 
postsekundárnímu studiu.“

e) diplom, který potvrzuje, že držitel 
úspěšně ukončil postsekundární studium v 
délce nejméně čtyř let nebo v odpovídající 
délce v případě rozvolněného studia, jež je 
ekvivalentní odpovídajícímu počtu kreditů 
evropského systému přenosu a akumulace 
kreditů (ECTS) v případě použitelnosti v 
domovském členském státě, na univerzitě, 
vysoké škole nebo jiném zařízení podobné 
úrovně, a v případě potřeby rovněž 
potvrzení o úspěšném ukončení odborné 
přípravy, která může být požadována navíc 
k uvedenému postsekundárnímu studiu.“

Or. el

Odůvodnění

Možnost vyjádřit délku studia v kreditech ECTS je třeba stanovit nikoli jako jednu z možností, 
ale jako doplňující údaj vedle konkrétně uvedené délky studia.

Pozměňovací návrh 415
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 9 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Druhý pododstavec se zrušuje. vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Související změna s čl. 11 písm. c).

Pozměňovací návrh 416
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pro účely úprav seznamu uvedeného 
v příloze II je Komise zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 58a s cílem zohlednit 
programy odborné přípravy, jež splňují 
podmínky uvedené v odst. 1 písm. c) bodě 
ii).

Or. de

Odůvodnění

Související změna s čl. 11 písm. c).

Pozměňovací návrh 417
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k povolání a jeho výkon podle 
odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, 
kteří jsou držiteli osvědčení způsobilosti 
nebo dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
článku 11, které vystavil jiný členský stát, 

Přístup k povolání a jeho výkon podle 
odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, 
kteří vykonávali dotyčné povolání uvedené 
v tomto odstavci na plnou pracovní dobu 
po dobu dvou let během předchozích 
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v němž toto povolání není regulováno. deseti let v jiném členském státě, v němž 
toto povolání není regulováno, za 
předpokladu, že jsou držiteli jednoho nebo 
více osvědčení způsobilosti nebo dokladů o 
dosažené kvalifikaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 418
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k povolání a jeho výkon podle 
odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, 
kteří jsou držiteli osvědčení způsobilosti 
nebo dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
článku 11, které vystavil jiný členský stát, 
v němž toto povolání není regulováno.

Přístup k povolání a jeho výkon podle 
odstavce 1 se přizná rovněž žadatelům, 
kteří vykonávali dotyčné povolání uvedené 
v tomto odstavci na plnou pracovní dobu 
po dobu dvou let během předchozích 
deseti let v jiném členském státě, ve 
kterém toto povolání není regulováno, za 
předpokladu, že byli držiteli jednoho nebo 
více osvědčení způsobilosti nebo dokladů o 
dosažené kvalifikaci.

Or. el

Odůvodnění

Tímto pozměňovacím návrhem se opět vkládá ustanovení směrnice, neboť v důsledku 
odstranění podmínky vykonávat povolání, která nejsou v domovském členském státě právně 
upravena, po dobu dvou let dochází k tomu, že jsou uznávány pouze doklady o dosažené 
kvalifikaci a nikoli profesní způsobilost.

Pozměňovací návrh 419
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání 
a odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c) bodě i), hostitelský členský stát 
uzná úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání a 
odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c), hostitelský členský stát uzná 
úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

Or. de

Odůvodnění

V čl. 11 bodě ii) se odkazuje na přílohu II této směrnice, v níž jsou uvedena povolání a 
živnosti v oblasti zdravotnictví. V zájmu mobility by měla být i v případě těchto oborů, které 
mají zvláštní strukturu, uznána úroveň odborné přípravy potvrzená nebo osvědčená 
domovským členským státem.

Pozměňovací návrh 420
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání 
a odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c) bodě i), hostitelský členský stát 
uzná úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání a 
odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c), hostitelský členský stát uzná 
úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

Or. de
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Pozměňovací návrh 421
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání 
a odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c) bodě i), hostitelský členský stát 
uzná úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

3. V případě osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci podle 
odstavců 1 a 2 nebo osvědčení o úspěšném 
absolvování regulovaného vzdělání a 
odborné přípravy či odborné přípravy se 
zvláštní strukturou, která je rovnocenná 
úrovni odborné přípravy stanovené v čl. 11 
písm. c), hostitelský členský stát uzná 
úroveň potvrzenou nebo osvědčenou 
domovským členským státem.

Or. de

Odůvodnění

V čl. 11 písm. c) bodě ii) se odkazuje na přílohu II této směrnice, v níž jsou uvedeny vysoce 
kvalitní odborné přípravy. Začleněním celého znění ustanovení článku 11 písm. c) jsou tyto 
odborné přípravy rovny akademickému vzdělání.

Pozměňovací návrh 422
Ewald Stadler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
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držitelům osvědčení způsobilosti, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území 
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 
písm. d) nebo e).”

držitelům osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci, jejichž 
úroveň odpovídá úrovni požadované 
hostitelským členským státem, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území 
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 
písm. d) nebo e).“

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní úrovně kvalifikací se zvláštním zřetelem na svobodná povolání (lékaři, 
farmaceuti, auditoři, notáři, advokáti, architekti, technici, patentoví zástupci, veterináři, 
zubaři) zůstávají nedotčeny, a to vzhledem k tomu, že výkonávají nepostradatelné, vysoce 
kvalifikované služby v základních oblastech života jako zdraví, právo a stavitelství.

Pozměňovací návrh 423
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území 
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 
písm. d) nebo e).”

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti podle čl. 
11 písm. a), pokud je vnitrostátní 
kvalifikace požadovaná pro výkon tohoto 
povolání na jeho území zařazena do 
kategorií uvedených v čl. 11 písm. d) 
nebo e).“

Or. de

Pozměňovací návrh 424
Barbara Weiler
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území 
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11 
písm. d) nebo e).”

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti podle čl. 
11 písm. a), pokud je vnitrostátní 
kvalifikace požadovaná pro výkon tohoto 
povolání na jeho území zařazena do 
kategorií uvedených v čl. 11 písm. d) nebo 
e).“

Or. de

Pozměňovací návrh 425
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann, Othmar Karas, Andreas Schwab, Birgit Collin-
Langen, Sabine Verheyen, Wim van de Camp

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti nebo 
dokladu o dosažené kvalifikaci, pokud je 
vnitrostátní kvalifikace požadovaná pro 
výkon tohoto povolání na jeho území 
zařazena do kategorií uvedených v čl. 11
písm. d) nebo e).”

4. Odchylně od odstavců 1 a 2 tohoto 
článku může příslušný orgán hostitelského 
členského státu odmítnout přístup 
k regulovanému povolání a jeho výkon 
držitelům osvědčení způsobilosti podle čl. 
11 písm. a), pokud je vnitrostátní 
kvalifikace požadovaná pro výkon tohoto 
povolání na jeho území zařazena do 
kategorií uvedených v čl. 11 písm. d) 
nebo e).“

Or. de
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Odůvodnění

Podle ustanovení navrženého Komisí bude umožněn přesun mezi úrovní 1 a 3, a dále bude 
umožněno členským státům odepřít přesun mezi úrovní 3 a 4, což by mohlo vést k omezení 
mobility vysoce kvalitních odborných příprav, neboť ty spadají v jednotlivých členských 
státech buď pod úroveň 3 nebo 4.

Pozměňovací návrh 426
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 13 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy nejsou však povinny 
uznat doklady o dosažené kvalifikaci 
uvedené v příloze V bodu 5.6.2 pro 
zřizování nových lékáren otevřených pro 
veřejnost. Za účelem tohoto odstavce se za 
nové lékárny považují rovněž lékárny, 
které jsou otevřeny po dobu kratší než tři 
roky.

Or. de

Odůvodnění

Na základě dosavadní judikatury Evropského soudního dvoru nevyplývá nutnost škrtnout 
doložku o době tří let. Evropský soudní dvůr nevyjádřil ve své dosavadní judikatuře žádné 
pochybnosti týkající se zákonnosti tohoto ustanovení, spíše poukázal na to, že členské státy 
jsou oprávněny samy na vlastní zodpovědost zásadním způsobem rozhodovat o uspořádání 
odvětví farmacie na jejich území. 

Pozměňovací návrh 427
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Článek 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Odstavec 1 se nahrazuje tímto: vypouští se

1. „Bez ohledu na článek 13 může 
hostitelský stát požadovat, aby žadatel 
absolvoval adaptační období 
nepřesahující tři roky nebo složil zkoušku 
způsobilosti, pokud se odborná příprava, 
již obdržel, z hlediska výkonu odborné 
činnosti podstatně liší obsahem od 
odborné přípravy v hostitelském členském 
státě.“

Or. de

Pozměňovací návrh 428
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pokud se Komise domnívá, že odchylka 
uvedená v druhém pododstavci není 
přiměřená nebo neodpovídá právu Unie, 
přijme ve lhůtě šesti měsíců od obdržení 
všech nezbytných informací prováděcí 
rozhodnutí, kterým požádá dotčený 
členský stát, aby od plánovaného opatření 
upustil. Neodpoví-li Komise ve výše 
uvedené lhůtě, lze odchylku použít.“

Pokud se Komise po obdržení všech 
nezbytných informací domnívá, že 
odchylka uvedená v druhém pododstavci 
není přiměřená nebo neodpovídá právu 
Společenství, ve lhůtě tří měsíců dotčený 
členský stát požádá, aby od plánovaného 
opatření upustil. Neodpoví-li Komise po 
uplynutí výše uvedené lhůty, lze odchylku 
použít.

Or. el

Odůvodnění

V případech, kdy je odchylka dostatečně odůvodněná a je považována za nezbytnou, musí hrát 
členské státy prvořadou úlohu.
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Pozměňovací návrh 429
Sandra Kalniete

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) V odstavci 3 se za první pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se

„
U povolání notáře může hostitelský stát 
při určení vyrovnávacího opatření 
zohlednit zvláštní činnosti vykonávané 
tímto povoláním na svém území, a to 
zejména pokud jde o použitelný právní 
předpis.
“

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Robert Rochefort, Marielle de Sarnez

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) v odstavci 3 se za první pododstavec 
vkládá nový pododstavec, který zní:

vypouští se

‘
„U povolání notáře může hostitelský stát 
při určení vyrovnávacího opatření 
zohlednit zvláštní činnosti vykonávané 
tímto povoláním na svém území, a to 
zejména pokud jde o použitelný právní 
předpis.“
’

Or. fr
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Pozměňovací návrh 431
Othmar Karas, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U povolání notáře může hostitelský stát při 
určení vyrovnávacího opatření zohlednit 
zvláštní činnosti vykonávané tímto 
povoláním na svém území, a to zejména 
pokud jde o použitelný právní předpis.

U povolání notáře může hostitelský stát při 
určení vyrovnávacího opatření zohlednit 
zvláštní činnosti vykonávané tímto 
povoláním na svém území, a to zejména 
pokud jde o použitelný právní předpis.

Hostitelský členský stát může požadovat, 
aby žadatel dříve, než bude připuštěn ke 
zkoušce způsobilosti, absolvoval adaptační 
období v délce maximálně šesti měsíců.

Or. en

Odůvodnění

Member States should be allowed to impose an additional compensation measure before 
admitting applicants to the aptitude test. A short adaptation period of a limited duration 
before admission to the aptitude test serves to assure that he/she is able to correctly propose 
and fulfil the wide range of services in the host Member State which is regularly linked with 
judicial functions of the Member State.Civil law notaries have an obligation to contract 
(Kontrahierungszwang) and to proceed. This is important in the framework of authentic 
instruments and when notaries carry out judicial functions on behalf of the national courts 
(Gerichtskommissär in Austria and similar activities in Hungary, the Czech Republic, 
Slovakia). A civil law notary wishing to establish in another Member State cannot select 
notarial activities in this host Member State, but has to act and therefore have practical and 
theoretical knowledge in the whole services range of the notaries profession of the host
Member State. He/she cannot refuse carrying out certain functions. This is a particularity that 
distinguishes notaries from other professions such as lawyers. The solution is to allow 
Member States to impose an additional compensation measure before admission to the 
aptitude test: a practical adaptation period (stage). This short adaptation period of a limited 
duration before admission of the applicant to the aptitude test can assure that he/she is able 
to correctly propose the wide range of services in the host Member State. It is in the interest 
of citizens and entreprises that notaries establishing in the host Member State are able to 
fulfil this obligation to contract.
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Pozměňovací návrh 432
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely uplatňování odstavců 1 a 5 se 
,podstatně se lišícím obsahem‛ rozumí 
záležitosti, jejichž znalost je nezbytným 
předpokladem pro výkon povolání a 
u kterých odborná příprava migrující osoby 
vykazuje významné rozdíly oproti odborné 
přípravě vyžadované hostitelským 
členským státem, pokud jde o obsah.

4. Pro účely uplatňování odstavců 1 a 5 se 
,podstatně se lišícím obsahem‛ rozumí 
záležitosti, jejichž znalost a související 
dovednosti jsou nezbytným předpokladem 
pro výkon povolání a u kterých odborná 
příprava migrující osoby vykazuje 
významné rozdíly oproti odborné přípravě 
vyžadované hostitelským členským státem, 
pokud jde o obsah.

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely uplatňování odstavců 1 a 5 se 
,podstatně se lišícím obsahem‛ rozumí 
záležitosti, jejichž znalost je nezbytným 
předpokladem pro výkon povolání a 
u kterých odborná příprava migrující osoby 
vykazuje významné rozdíly oproti odborné 
přípravě vyžadované hostitelským 
členským státem, pokud jde o obsah.

4. Pro účely uplatňování odstavců 1 a 5 se 
,podstatně se lišícím obsahem‛ rozumí 
záležitosti, jejichž znalost je nezbytným 
předpokladem pro výkon povolání a 
u kterých odborná příprava migrující osoby 
vykazuje významné rozdíly oproti odborné 
přípravě vyžadované hostitelským 
členským státem, pokud jde o délku nebo
obsah.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 434
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odstavec 1 se použije při řádném 
zohlednění zásady proporcionality. 
Zejména pokud hostitelský členský stát 
zamýšlí vyžadovat od žadatele absolvování 
adaptačního období nebo složení zkoušky 
způsobilosti, musí nejprve zjistit, zda 
znalosti, dovednosti a schopnosti, které 
žadatel nabyl během odborné praxe 
a celoživotního učení v jakémkoli 
členském státě nebo třetí zemi, nemohou 
zcela nebo částečně vyrovnat podstatné 
rozdíly uvedené v odstavci 4.“

5. Odstavec 1 se použije při řádném 
zohlednění zásady proporcionality. 
Zejména pokud hostitelský členský stát 
zamýšlí vyžadovat od žadatele absolvování 
adaptačního období nebo složení zkoušky 
způsobilosti, musí nejprve zjistit, zda 
profesní znalosti, dovednosti a schopnosti, 
které žadatel nabyl během odborné praxe 
v jakémkoli členském státě nebo třetí zemi, 
nemohou zcela nebo částečně vyrovnat 
podstatné rozdíly uvedené v odstavci 4.“

Or. de

Pozměňovací návrh 435
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) vysvětluje podstatné rozdíly z hlediska 
obsahu;

c) vysvětluje podstatné rozdíly z hlediska 
obsahu a z hlediska jejich dopadu na 
schopnost odborníka vykonávat na území 
hostitelského členského státu své povolání 
uspokojivým způsobem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 436
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 6 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) vysvětluje, proč kvůli těmto podstatným 
rozdílům nemůže žadatel vykonávat na 
území hostitelského členského státu své 
povolání uspokojivým způsobem;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 437
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 6 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vysvětluje, proč tyto podstatné rozdíly 
nelze vyrovnat znalostmi, dovednostmi 
a schopnostmi, které žadatel nabyl během 
své odborné praxe a celoživotního učení.

e) vysvětluje, proč tyto podstatné rozdíly 
nelze vyrovnat znalostmi, dovednostmi a 
schopnostmi, které žadatel nabyl během 
své odborné praxe a celoživotního učení 
doložené osvědčením, které vydal 
příslušný orgán.

Or. el

Odůvodnění

Členské státy musí z důvodu veřejného zdraví a bezpečnosti veřejnosti ověřit, u kterých 
povolání mohou připustit částečnou odchylku.

Pozměňovací návrh 438
Olga Sehnalová
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. e
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Zkouška způsobilosti uvedená v 
odstavci 1 se organizuje nejméně dvakrát 
za rok a žadatelům se povoluje zopakovat 
zkoušku nejméně jednou, pokud u první 
neuspěli.

7. Členské státy zajistí možnost vykonat 
zkoušku způsobilosti uvedenou v odstavci 
1 nejpozději do 6 měsíců od data uložení 
kompenzačního opatření konkrétnímu 
žadateli o uznání. Žadatelům se povoluje 
zopakovat zkoušku nejméně jednou, pokud 
u první neuspěli.

Or. cs

Odůvodnění

Členské státy by byly nuceny nabízet zkoušku způsobilosti dvakrát ročně i v případě, že by 
žádný odborník nežádal o uznání kvalifikace. Zejména u nepříliš mobilních profesí a malých 
členských států by toto opatření nadbytečně a nadměrně zatěžovalo administrativu.

Pozměňovací návrh 439
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 – písm. f (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 14 – odst. 8 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) Za odstavec 8 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
Pro účely odstavců 1 až 8 předkládají 
příslušné orgány v členských státech ode 
dne [vložit datum – den následující po 
datu stanoveném v v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci] a následně každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi 
a ostatním členským státům o svých 
rozhodnutích týkajících se vyrovnávacích 
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opatření, včetně jejich odůvodnění, a o 
tom, zda bylo dosaženo pokroku v otázce 
další koordinace s ostatními členskými 
státy, i prostřednictvím společných zásad 
odborné přípravy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem pozměňovacího návrhu je zajistit transparentnost a koordinaci mezi členskými státy při 
uplatňování vyrovnávacích opatření.

Pozměňovací návrh 440
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 13 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 17 nový 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 nový 

13a) Členské státy mohou odborníky z 
jiných členských států požádat, aby 
prokázali, že absolvovali nepřetržitý 
odborný rozvoj, pouze tehdy, požadují-li 
tento rozvoj i od svých státních 
příslušníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Kapitola III – název a ustanovení
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14a) Název kapitoly III se nahrazuje 
tímto:
Uznávání podle společného základu 
týkajícího se podmínek a úrovní odborné 
přípravy
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí si vyžádá 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 442Heide Rühle, Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 14
Směrnice 2005/36/ES
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a ohledně doplnění seznamů 
činností v příloze IV, pro které se uznává 
odborná praxe podle článku 16, za účelem 
aktualizace nebo vyjasnění klasifikace za 
předpokladu, že to nepředstavuje zúžení 
rozsahu činností týkajících se jednotlivých 
kategorií.”

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a ohledně doplnění seznamů 
činností v příloze IV, pro které se uznává 
odborná praxe podle článku 16, za účelem 
aktualizace nebo vyjasnění klasifikace za 
předpokladu, že to nepředstavuje zúžení 
rozsahu činností týkajících se jednotlivých 
kategorií a ani to, že jednotlivé činnosti, 
které jsou již uvedeny v seznamu činností 
v příloze IV, nejsou předmětem jiného 
seznamu.”

Or. de

Pozměňovací návrh 443
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) V článku 21 se zrušují odstavce 4, 6 
a 7.

(15) V článku 21 se zrušuje odstavec 7.

Or. de

Pozměňovací návrh 444
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 – odst. 8 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15a) Členské státy mohou požadovat, aby 
odborníci, kteří se mohou prokázat 
doklady o dosažené kvalifikaci podle 
přílohy V bodů 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 
5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 a 5.7.1, 
mohli využívat ustanovení uvedená 
v odstavci 1 pouze tehdy, pokud získali 
kvalifikaci v průběhu předchozích tří let 
nebo se mohou prokázat osvědčením 
vystaveným příslušným orgánem nebo 
jinou relevantní organizací, že 
v uplynulých pěti letech před vydáním 
osvědčení účinně a v souladu se zákonem 
po dobu alespoň tří po sobě následujících 
let vykonávali uvedenou činnost. 
Neprokáží-li se příslušnými doklady, 
mohou členské státy buď posoudit jejich 
odbornou kvalifikaci na základě 
ustanovení uvedených v hlavě III kapitole 
I, nebo poskytnout omezený přístup 
k povolání v souladu s vnitrostátními 
právními předpisy.

Or. en
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Odůvodnění

Směrnice by měla příslušným orgánům umožnit podmínit automatické uznávání požadavkem 
na doložení relevantních a aktuálních odborných zkušeností.

Pozměňovací návrh 445
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1– odst. 1 – bod 15 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Článek 21 odst. 4 se nahrazuje 
tímto:
(4) Členské státy nejsou povinny uznat 
doklady o dosažené kvalifikaci uvedené v 
příloze V bodu 5.6.2 pro zřizování nových 
lékáren otevřených pro veřejnost. Za 
účelem tohoto odstavce se za nové lékárny 
považují rovněž lékárny, které jsou 
otevřeny po dobu kratší než tři roky.

Or. de

Odůvodnění

V důsledku stále přetrvávající neshody v právních režimech členských států týkající se 
zřizování lékáren by měla být zachována doložka o době tří let.

Pozměňovací návrh 446
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 provází 
zpráva dokládající soulad oznámeného 

vypouští se
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dokladu o dosažené kvalifikaci 
s příslušnými požadavky této směrnice. 
Zprávu vydává příslušný orgán nebo 
subjekt určený členským státem, který je 
schopen posoudit soulad dokladu 
o dosažené kvalifikaci s touto směrnicí.

Or. de

Pozměňovací návrh 447
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 provází 
zpráva dokládající soulad oznámeného 
dokladu o dosažené kvalifikaci 
s příslušnými požadavky této směrnice. 
Zprávu vydává příslušný orgán nebo 
subjekt určený členským státem, který je
schopen posoudit soulad dokladu 
o dosažené kvalifikaci s touto směrnicí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Sari Essayah, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Oznámení uvedené v odstavci 1 provází 
zpráva dokládající soulad oznámeného 
dokladu o dosažené kvalifikaci 
s příslušnými požadavky této směrnice. 

vypouští se
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Zprávu vydává příslušný orgán nebo 
subjekt určený členským státem, který je 
schopen posoudit soulad dokladu 
o dosažené kvalifikaci s touto směrnicí.

Or. fi

Pozměňovací návrh 449
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 21 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud Komise usoudí, že oznámené 
akty uvedené v odstavci 1 nejsou v souladu 
s touto směrnicí, přijme prováděcí 
rozhodnutí o nesouladu ve lhůtě šesti 
měsíců od obdržení všech nezbytných 
informací.“

4. Pokud Komise usoudí, že oznámené 
akty uvedené v odstavci 1 nejsou v souladu 
s touto směrnicí, přijme prováděcí 
rozhodnutí o nesouladu ve lhůtě šesti 
měsíců od obdržení všech nezbytných 
informací postupem uvedeným v čl. 58 
odst. 2.“

Or. de

Pozměňovací návrh 450
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) V článku 22 se doplňuje nový 
odstavec 2, který zní:

vypouští se

„Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 



AM\916301CS.doc 29/96 PE498.002v01-00

CS

státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi 
a ostatním členským státům o svých 
postupech v oblasti dalšího vzdělávání 
a odborné přípravy lékařů, zdravotnických 
odborníků, zdravotních sester 
a ošetřovatelů všeobecné zdravotní péče, 
zubních lékařů, specializovaných zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek a farmaceutů.“

Or. de

Odůvodnění

Odstranění zbytečné administrativní zátěže.

Pozměňovací návrh 451
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů. c) členské státy musí mít k 
dispozici systém, který zajistí, aby 
zdravotničtí odborníci pravidelně získávali 
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nové dovednosti prostřednictvím 
nepřetržitého odborného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Louis Grech

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné, jasné, srozumitelné a 
snadno přístupné hodnotící zprávy Komisi 
a ostatním členským státům o svých 
postupech v oblasti dalšího vzdělávání a 
odborné přípravy lékařů, zdravotnických 
odborníků, zdravotních sester a 
ošetřovatelů všeobecné zdravotní péče, 
zubních lékařů, specializovaných zubních 
lékařů, veterinárních lékařů, porodních 
asistentek a farmaceutů.

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Constance Le Grip

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
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předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech v 
oblasti dalšího odborného rozvoje, 
zdravotnických odborníků, zdravotních 
sester a ošetřovatelů všeobecné zdravotní 
péče, zubních lékařů, specializovaných 
zubních lékařů, veterinárních lékařů, 
porodních asistentek a farmaceutů. Členské 
státy musí mít k dispozici systémy, které 
zajistí, aby odborníci měli možnost 
pravidelně aktualizovat své dovednosti a 
znalosti v oblasti kodexů profesní etiky 
prostřednictvím některého programu 
nepřetržitého odborného rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech 
v oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, porodních asistentek 
a farmaceutů.

Pro účely prvního pododstavce písm. b) 
předkládají příslušné orgány v členských 
státech ode dne [vložit datum – den po dni 
stanoveném v čl. 3 odst. 1 prvním 
pododstavci odstavce 1] a každých pět let 
veřejně dostupné zprávy Komisi a ostatním 
členským státům o svých postupech v 
oblasti dalšího vzdělávání a odborné 
přípravy lékařů, zdravotnických odborníků, 
zdravotních sester a ošetřovatelů 
všeobecné zdravotní péče, zubních lékařů, 
specializovaných zubních lékařů, 
veterinárních lékařů, specializovaných 
veterinárních lékařů, porodních asistentek,
farmaceutů a specializovaných 
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farmaceutů.

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 17 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 22 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mají k dispozici systém, 
který zajistí, aby zdravotničtí odborníci 
pravidelně aktualizovali své dovednosti 
prostřednictvím nepřetržitého odborného 
rozvoje.

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně šest let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Pro osoby, které zahájily studium před 1. 
lednem 1972, může odborná příprava 
uvedená v prvním pododstavci zahrnovat 
šestiměsíční praktickou výuku na 
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vysokoškolské úrovni vykonanou pod 
dohledem příslušných orgánů v rámci 
řádné odborné přípravy.
Odchylně od prvního pododstavce mohou 
členské státy podle postupu definovaného 
v článku 21a výjimečně oznámit program 
odborné přípravy zahrnující méně než šest
let studia, což lze vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS, který 
spočívá v nejméně 5 500 hodinách 
teoretické a praktické výuky na vysoké 
škole nebo pod dohledem vysoké školy. 
Zpráva uvedená v čl. 21a odst. 2 musí být 
v takovémto případě doplněna 
dodatečným hodnocením provedeným 
nezávislým orgánem, který potvrdí, že 
daný program odborné přípravy je 
dostatečně kvalitní a splňuje požadavky 
stanovené touto směrnicí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Anna Hedh

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně šest let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 458
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24. – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze doplňkově vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS, 
a spočívá v nejméně 5 500 hodinách 
teoretické a praktické výuky na vysoké 
škole nebo pod dohledem vysoké školy.

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 459
Philippe Juvin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně pět let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Celková doba základní lékařské odborné 
přípravy zahrnuje nejméně šest let studia, 
což lze vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS, a spočívá v nejméně 
5 500 hodinách teoretické a praktické 
výuky na vysoké škole nebo pod dohledem 
vysoké školy.

Or. fr
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Odůvodnění

Je důležité zachovat minimální délku studia stanovenou současnou směrnicí 2005/36/ES, tedy 
šest let, aby bylo možné zajistit v oblasti systémů odborné přípravy harmonizaci shora. Je to 
nutné i proto, aby byly zohledňovány především stáže v nemocnicích.

Pozměňovací návrh 460
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 58a upřesňujících:
a) přiměřenost vědeckých znalostí 
podle odst. 3 písm. a) v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a nutné schopnosti, které by z těchto 
znalostí měly vyplývat;
b) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 3 písm. b) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení v souladu s vědeckým 
pokrokem a vývojem v systému vzdělávání 
v členských státech;
c) přiměřenost znalostí klinických oborů 
a klinické praxe podle odst. 3 písm. c) 
a nutné schopnosti, ke kterým by tyto 
znalosti měly vést, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost klinických zkušeností 
podle odst. 3 písm. d) a nutné schopnosti, 
které by z těchto zkušeností měly vyplývat, 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a vývojem v systému vzdělávání 
v členských státech.“
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Or. de

Pozměňovací návrh 461
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 24 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
(2) Specializovaná lékařská odborná 
příprava zahrnuje teoretickou a 
praktickou výuku na vysoké škole nebo ve 
fakultní nemocnici nebo případně v 
zařízení zdravotní péče schváleném k 
tomuto účelu příslušnými orgány nebo 
subjekty.
Členské státy se zasadí o dodržování 
minimálních požadavků na délku a obsah 
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specializované lékařské odborné přípravy 
uvedených v příloze V bodu 5.1.3. pro 
různá odborná odvětví. Odborná příprava 
se uskutečňuje pod kontrolou příslušných 
orgánů nebo subjektů. Zahrnuje osobní 
účast lékaře–uchazeče o odborné vzdělání 
na činnosti a povinnostech dotyčných 
zařízení.

Or. de

Odůvodnění

S cílem zaručit jednotný přezkum znalostí, praktických dovedností a všeobecných profesních 
dovedností by měla být stanovena v rámci celé Evropy jednotná definice lékaře a odborného 
lékaře zahrnující stanovení délky a obsahů odborné přípravy. Komise by měla při 
vypracovávání těchto kritérií vzít v potaz také odborné znalosti z řad profesních sdružení. 
Tento návrh by měl otevřít diskuzi o opatření vedoucích ke sjednocení různorodých systémů 
členských států.

Pozměňovací návrh 463
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 2 se nahrazuje tímto:
2. Členské státy zajistí, aby požadavky na 
specializovanou lékařskou odbornou 
přípravu splňovaly následující základní 
podmínky:
a) příprava trvá alespoň pět let, přičemž ji 
lze doplňkově vyjádřit rovněž v 
odpovídajících kreditech ECTS. Odborná 
příprava se uskutečňuje pod kontrolou 
příslušných orgánů nebo subjektů. 
Zahrnuje osobní účast lékaře – uchazeče 
o odborné vzdělání na činnosti a 
povinnostech dotyčných zařízení.
b) příprava zajistí, aby lékař – uchazeč o 
odborné vzdělání získal dovednosti v 
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těchto oblastech:
i) komunikace
ii) řešení problémů
iii) využívání znalostí a vědeckých 
poznatků
iv) vyšetření pacientů
v) péče o pacienty / léčba pacientů
vi) uplatnění sociálních a společenských 
souvislostí zdravotní péče
vii) sebereflexe

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí aktualizovat požadavky na specializovanou lékařskou odbornou přípravu.

Pozměňovací návrh 464
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 3 a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
osvobození od částí specializované 
lékařské odborné přípravy, pokud byla tato 
část již úspěšně ukončena během 
absolvování jiné specializované odborné 
přípravy uvedené na seznamu přílohy V 
bodu 5.1.3, a za podmínky, že odborník již 
předchozí specializovanou kvalifikaci 
v tomto členském státě získal. Členské 
státy zajistí, že poskytnuté osvobození 
nepřesáhne třetinu minimální délky 
specializované lékařské odborné přípravy 
uvedené v příloze V bodě 5.1.3.

3a. Členské státy mohou ve svých 
vnitrostátních právních předpisech stanovit 
osvobození od částí specializované 
lékařské odborné přípravy, pokud byla tato 
část již úspěšně ukončena během 
absolvování jiné specializované odborné 
přípravy uvedené na seznamu přílohy V 
bodu 5.1.3, a za podmínky, že odborník již 
předchozí specializovanou kvalifikaci 
v tomto členském státě získal.

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Andreas Schwab, Klaus-Heiner Lehne

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají upravení 
minimálních délek odborné přípravy 
uvedených v příloze V bodě 5.1.3, aby je 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
pokroku.”

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají upravení 
minimálních požadavků na délku a na 
obsah odborné přípravy uvedených v
příloze V bodě 5.1.3. ve spolupráci 
s evropskými profesními sdruženími. 

Or. de

Odůvodnění

S cílem zaručit jednotný přezkum znalostí, praktických dovedností a všeobecných profesních 
dovedností by měla být stanovena v rámci celé Evropy jednotná definice lékaře a odborného 
lékaře zahrnující stanovení délky a obsahů odborné přípravy. Komise by měla při 
vypracovávání těchto kritérií vzít v potaz také odborné znalosti z řad evropských profesních 
sdružení. Tento návrh by měl otevřít diskuzi o opatření vedoucích ke sjednocení různorodých 
systémů členských států.

Pozměňovací návrh 466
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 25 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají upravení
minimálních délek odborné přípravy 
uvedených v příloze V bodě 5.1.3, aby je 

5. Po konzultaci s profesními subjekty, jak 
je stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
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přizpůsobila vědeckému a technickému 
pokroku.

se týkají upravení minimálních délek 
odborné přípravy uvedených v příloze V 
bodě 5.1.3, aby je přizpůsobila vědeckému 
a technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají zařazení 
nových lékařských odborností, jež jsou 
zastoupeny nejméně v jedné třetině 
členských států, do bodu 5.1.3 přílohy V 
s cílem aktualizovat tuto směrnici 
v souladu se změnami ve vnitrostátních 
právních předpisech.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají zařazení nových lékařských 
odborností, jež jsou zastoupeny nejméně v 
jedné třetině členských států, do bodu 5.1.3 
přílohy V s cílem aktualizovat tuto 
směrnici v souladu se změnami ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
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všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
alespoň deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů. Tímto není dotčena 
možnost členských států stanovit na 
vnitrostátní úrovni vyšší počet let 
všeobecného školního vzdělání jako 
podmínku pro přijetí do kurzů odborné 
přípravy.

Or. de

Odůvodnění

Die Richtlinie koordiniert die Mindestanforderungen an die Ausbildung. Durch die 
Kumulation von Jahren und Stunden in Artikel 31 Absatz 3 Unterabsatz 1 werden diese 
bereits – wie bei den Ärzten – verschärft. Wie bei den Ärzten, bei denen den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten durch Absenkung der Mindestausbildungsdauer in 
Jahren Rechnung getragen wird, ist es auch bei den Krankenschwestern und -pflegern, die für 
die allgemeine Pflege verantwortlich sind, notwendig, den unterschiedlichen 
Bildungssystemen in den Mitgliedstaaten Rechnung zu tragen. Die Mitgliedstaaten haben die 
Möglichkeit, auf nationaler Ebene über diesen Mindestansatz hinauszugehen und mehr als 
zehn Jahre allgemeine Schulbildung als Zulassungsvoraussetzung zur Ausbildung 
vorzuschreiben.

Pozměňovací návrh 469
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
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vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů nebo jinou odbornou 
přípravou na rovnocenné úrovni.

Or. de

Pozměňovací návrh 470
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
alespoň deseti let všeobecného školního 
vzdělání v trvání dvanácti let, které musí 
být v průběhu odborné přípravy rovněž 
dokončeno. Ukončení všeobecného 
školního vzdělání v trvání dvanácti let
musí být potvrzeno diplomem, osvědčením 
nebo jiným dokladem vydaným 
příslušnými orgány nebo subjekty 
členského státu nebo osvědčením o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Birgit Collin-Langen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 472
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání nebo 
vzdělání a odborné přípravy v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 473
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
alespoň deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

Or. de

Pozměňovací návrh 474
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů, přičemž se uplatňuje 
přechodné období v délce 5 let ode dne 
vstupu této směrnice v platnost.
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Odůvodnění

Lepší kvalita péče, kterou poskytují zdravotní sestry a ošetřovatelé, vyžaduje ve stále 
složitějším systému zdravotní péče vyšší kvalitu vzdělávání. Ve většině členských států existuje 
jako podmínka pro přijetí do škol pro vzdělávání zdravotních sester a ošetřovatelů všeobecné 
školní vzdělání v délce 12 let. U členských států, v nichž všeobecné školní vzdělání trvá méně 
let, by se mělo uplatňovat přechodné období v délce 5 let. Tyto členské státy navíc mají 
možnost prokázat, že kvalita jejich vzdělávání je na rovnocenné úrovni.

Pozměňovací návrh 475
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno:

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

1. Přijetí na odbornou přípravu zdravotních 
sester a ošetřovatelů odpovědných za 
všeobecnou péči je podmíněno ukončením 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
nejméně deseti let potvrzeného diplomem, 
osvědčením nebo jiným dokladem 
vydaným příslušnými orgány nebo 
subjekty členského státu nebo osvědčením 
o složení přijímací zkoušky na rovnocenné 
úrovni do školy pro vzdělávání zdravotních 
sester a ošetřovatelů.

Or. de

Justification

Zachování povinné školní docházky před zahájením odborné přípravy ošetřovatelů v délce 
deseti let zohledňuje vzdělávací systémy členských států, které uplatňují duální vzdělávací 
systém doplněný o odborné prakticky orientované školy. Tento systém prokazuje vyšší míru 
konkurenceschopnosti díky získaným vysoce odborným a sociálním kvalitám studentů.

Pozměňovací návrh 477
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer, Othmar 
Karas, Jürgen Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1 – písm. a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) ukončením všeobecného školního 
vzdělání v trvání alespoň deseti let 
potvrzeného diplomem, osvědčením nebo 
jiným dokladem vydaným příslušnými 
orgány nebo subjekty členského státu 
nebo osvědčením o složení přijímací 
zkoušky na rovnocenné úrovni do školy 
pro odborné vzdělávání zdravotních sester 
a ošetřovatelů; nebo
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Pozměňovací návrh 478
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1 – pododstavec a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Kritéria pro přijetí na odbornou 
přípravu zdravotních sester a ošetřovatelů 
odpovědných za všeobecnou péči podle 
odstavce 1, se použijí i v případě, kdy na 
základě úspěšného ukončení školní 
docházky v délce alespoň deseti let 
vznikne způsobilost k zahájení prakticky 
orientované odborné přípravy zdravotníků 
a ošetřovatelů při souběžném studiu na 
odborné škole v oboru zdravotní péče a 
ošetřovatelství.

Or. de

Odůvodnění

Zachování povinné školní docházky před zahájením odborné přípravy ošetřovatelů v délce 
deseti let zohledňuje vzdělávací systémy členských států, které uplatňují duální vzdělávání 
doplněné o odborné prakticky orientované školy. Tento systém prokazuje vyšší míru 
konkurenceschopnosti díky získaným vysoce odborným a sociálním kvalitám studentů.

Pozměňovací návrh 479
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) získání diplomu, osvědčení nebo jiného 
dokladu o kvalifikaci na základě 
všeobecného školního vzdělání v trvání 
dvanácti let, jenž umožňuje přístup ke 
vzdělávání na vysokých školách nebo 
vysokoškolských zařízeních na úrovni 
uznané za rovnocennou.

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají úprav seznamu uvedeného 
v příloze V bodě 5.2.1, aby ho přizpůsobila 
vzdělávacímu, vědeckému a technickému 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.2.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku.

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
58a, které se týkají úprav seznamu 
uvedeného v příloze V bodě 5.2.1, aby ho 
přizpůsobila vzdělávacímu, vědeckému a 
technickému pokroku a rovněž rozvoji a 
vývoji v oblasti ošetřovatelské profese.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Ildikó Gáll-Pelcz

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně 4 600 hodin 
teoretického a klinického výcviku, přičemž 
délka teoretického výcviku představuje 
alespoň jednu třetinu a délka klinického 
výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy. Členské státy 
mohou poskytnout částečnou výjimku 
osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Mikael Gustafsson

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči bude určena členskými státy, jako 
minimum však zahrnuje nejméně tři roky 
studia čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka 
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Phil Prendergast

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia 
čítajícího 4 600 hodin teoretického 
a klinického výcviku, přičemž délka
teoretického výcviku představuje alespoň 
jednu třetinu a délka klinického výcviku 
alespoň jednu polovinu minimální délky 
odborné přípravy. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Odborná příprava zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou 
péči zahrnuje nejméně tři roky studia, což 
lze rovněž vyjádřit v odpovídajících 
kreditech ECTS, čítajícího 4 600 hodin 
teoretického a klinického výcviku, přičemž 
délka teoretického výcviku představuje 
alespoň jednu třetinu a délka klinického 
výcviku alespoň jednu polovinu minimální 
délky odborné přípravy. Členské státy 
mohou poskytnout částečnou výjimku 
osobám, které absolvovaly část výuky 
formou jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Or. en
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Pozměňovací návrh 485
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 4 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Teoretická výuka je součástí vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které 
uchazeč o odborné vzdělání získává 
odborné znalosti, schopnosti a dovednosti 
požadované podle odstavců 6 a 7. Výuka 
je zajištěna učiteli ošetřovatelství a jinými 
kvalifikovanými osobami na vysokých 
školách, ve vysokoškolských zařízeních na 
úrovni uznané za rovnocennou nebo na 
školách pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. c b (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 5 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Klinická výuka je součástí vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů, ve které 
se uchazeč o odborné vzdělání učí jako 
součást týmu a v přímém kontaktu se 
zdravými nebo nemocnými jednotlivci 
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nebo skupinou organizovat, poskytovat a 
vyhodnocovat požadovanou komplexní 
ošetřovatelskou péči na základě znalostí, 
schopností a dovedností, které získal. 
Uchazeč o vzdělání se učí nejen jak 
pracovat v týmu, ale také jak tým vést a 
organizovat celkovou zdravotní péči, 
včetně zdravotnické výchovy pro 
jednotlivce a malé skupiny v rámci 
zdravotnického zařízení nebo ve skupině.
Tato výuka se uskutečňuje v nemocnicích 
a jiných zdravotnických zařízeních a ve 
skupině pod vedením odpovědných osob –
učitelů ošetřovatelství, ve spolupráci s 
jinými kvalifikovanými zdravotními 
sestrami a ošetřovateli a s jejich pomocí. 
Na výuce se může podílet i jiný 
kvalifikovaný personál.
Uchazeči o odborné vzdělání se podílejí 
na činnostech dotyčného oddělení, pokud 
tyto činnosti přispívají k jejich odborné 
přípravě tak, že jim umožňují získat 
informace o úkolech ošetřovatelské péče.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) Doplňuje se nový odstavec 7, který zní: vypouští se

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:
a) přiměřenost vědeckých znalostí 
v oblasti všeobecné zdravotní péče 
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podle odst. 6 písm. a) v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a nutné schopnosti, které by z těchto 
znalostí měly vyplývat, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a posledním vývoje v oblasti vzdělávání;
b) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. a) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem a posledním 
vývojem v oblasti vzdělávání;
c) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. b) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení vyplývající z takových znalostí 
v souladu s vědeckým pokrokem 
a posledním vývojem v oblasti vzdělávání;
d) přiměřenost klinických zkušeností 
podle odst. 6 písm. c) a nezbytné 
schopnosti vyplývající z těchto 
přiměřených klinických zkušeností 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání.“

Or. de

Pozměňovací návrh 488
Barbara Weiler

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 odst. 7 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Stanovením jednotné definice výsledků 
vzdělávacího procesu lze docílit 
požadavku srovnatelnosti. Povolení 
k používání profesního označení bude 
uděleno, pokud budou předem stanoveny 
kvalifikační a jiné další podmínky.
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Or. de

Pozměňovací návrh 489
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Małgorzata 
Handzlik, Jürgen Creutzmann

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

Dosažená kvalifikace všeobecné zdravotní 
sestry a ošetřovatele dokládá, že daná 
osoba je schopna používat alespoň níže 
uvedené znalosti, schopnosti a dovednosti 
bez ohledu na to, zda výuka proběhla na 
vysoké škole, ve vysokoškolském zařízení 
na úrovni uznané za rovnocennou nebo 
na školách pro odborné vzdělávání 
zdravotních sester a ošetřovatelů:

Or. en
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Pozměňovací návrh 491
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přiměřenost vědeckých znalostí 
v oblasti všeobecné zdravotní péče 
podle odst. 6 písm. a) v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a nutné schopnosti, které by z těchto 
znalostí měly vyplývat, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem 
a posledním vývoje v oblasti vzdělávání;

a) způsobilost přijmout plnou odpovědnost 
za plánování, organizování a výkon 
zdravotní péče při léčbě pacientů na 
základě znalostí a schopností získaných 
v souladu s odst. 6 písm. a), b) a c);

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. a) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem a posledním 
vývojem v oblasti vzdělávání;

b) schopnost efektivní spolupráce s jinými 
osobami a subjekty v oblasti zdravotnictví, 
včetně účasti na praktické výuce 
zdravotníků na základě znalostí a 
schopností získaných v souladu s odst. 6 
písm. d) a e);

Or. en
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Pozměňovací návrh 493
Constance Le Grip, Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Wim van de Camp, Rafał 
Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Othmar Karas, Jürgen 
Creutzmann, Małgorzata Handzlik

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) úroveň přiměřených znalostí 
v oblastech podle odst. 6 písm. b) 
a nezbytné schopnosti pro jejich 
pochopení vyplývající z takových znalostí 
v souladu s vědeckým pokrokem 
a posledním vývojem v oblasti vzdělávání;

c) schopnost motivovat jednotlivce, rodiny 
a skupiny k přijetí zdravého životního 
stylu a péči o sebe sama na základě
znalostí a schopností získaných v souladu 
s odst. 6 písm. a) a b).

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 22 – písm. d (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 31 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Za minimální dovednosti, které lze 
vyžadovat od ošetřovatele odpovědného za 
všeobecnou péči, jsou v každém případě 
považovány následující dovednosti:
Rozhodování
Ošetřovatel musí být schopen převzít 
v plném rozsahu odpovědnost za určení 
diagnózy, plánování, řízení a hodnocení 
ošetřovatelské péče a při péči o pacienty 
musí uplatňovat poznatky, praktiky 
a postupy, které získal a rozvíjel během 
svého vzdělávání a které se opírají 
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o nejlepší vědecké důkazy, vždy s ohledem 
na kodex chování zdravotnických 
pracovníků.
Spolupráce a týmová práce
Ošetřovatel musí být schopen účinně 
spolupracovat s ostatními subjekty 
zdravotnického sektoru, a to i při 
monitorování pomocného zdravotnického 
personálu či jiných zdravotnických 
pracovníků, přičemž musí uplatňovat 
poznatky, praktiky a postupy, které získal 
a rozvíjel během svého vzdělávání a které 
se opírají o nejlepší vědecké důkazy, vždy 
s ohledem na kodex chování 
zdravotnických pracovníků.
Propagace a poradenství v otázkách 
zdraví
Ošetřovatel musí být schopen vést 
jednotlivce, rodiny a skupiny osob ke 
zdravému způsobu života a k odpovědnosti 
za vlastní zdraví, přičemž musí uplatňovat 
poznatky, praktiky a postupy, které získal 
a rozvíjel během svého vzdělávání a které 
se opírají o nejlepší vědecké důkazy, vždy 
s ohledem na kodex chování 
zdravotnických pracovníků.

Or. es

Pozměňovací návrh 495
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 a (nový)
Směrnice 2005/36
Článek 33 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23a) Článek 33a se vypouští.

Or. en
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Odůvodnění

Je nezbytné odstranit zvláštní požadavky na rumunské a polské zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědné za všeobecnou péči, kteří výuku absolvovali před vstupem těchto zemí do EU. 
Rumunské zdravotní sestry a ošetřovatelé absolvovali programy dalšího vzdělávání, které 
organizoval rumunský Svaz zdravotních sester a ošetřovatelů, porodních asistentek a 
lékařských asistentů, a doplnili si tak své dovednosti. Celá řada dotčených zdravotních sester 
a ošetřovatelů absolvovala další odbornou přípravu na specializovaných vysokých školách. 
Neexistuje proto důvod ponechávat tato ustanovení v platnosti.

Pozměňovací návrh 496
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 33 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) celý druhý odstavec článku 33 se 
vypouští.

Or. en

Odůvodnění

Všechny zdravotní sestry a ošetřovatelé v Polsku mají stejné schopnosti bez ohledu na to, zda 
svou odbornou přípravu absolvovali ve stávajícím či předchozím vzdělávacím systému. Podle 
polských právních ustanovení jsou zdravotní sestry a ošetřovatelé povinni zvyšovat si neustále 
znalosti a odborné dovednosti. Kvalifikace, již polské zdravotní sestry a ošetřovatelé získali 
před vstupem Polska do EU, by proto měla být uznávána na základě principu získaných práv 
podle článku 23 této směrnice. Čl. 33 odst. 2 tedy má být zrušen.

Pozměňovací návrh 497
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. b a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 33 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Novými ustanoveními obsaženými 
v čl. 31 odst. 1 nejsou dotčena práva 
přiznaná ošetřovatelům odpovědným za 
všeobecnou péči, kteří zahájili odbornou 
přípravu splňující podmínky školního 
vzdělání v trvání deseti let před datem 
provedení této směrnice. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 498
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 33 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy uznávají doklady 
o dosažené kvalifikaci vydané v Polsku 
zdravotním sestrám a ošetřovatelům, 
jejichž odborná příprava skončila před 
1. květnem 2004 a nesplňuje minimální 
požadavky na odbornou přípravu podle 
článku 31, doložené diplomem ,bakalář‛, 
které byly získány na základě speciálního 
programu pro kariérní postup podle článku 
11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně 
zákona o povolání zdravotní sestry, 
ošetřovatele a porodní asistentky 
a některých jiných právních předpisů 
(Úřední věstník Polské republiky ze dne 
30. dubna 2004, č. 92, pol. 885) a nařízení 
ministra zdravotnictví ze dne 12. dubna 
2010, kterým se mění nařízení ministra 
zdravotnictví ze dne 11. května 2004
o podmínkách vzdělávání zdravotních 
sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, 
kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném
středoškolském vzdělání (maturita —

3. Členské státy uznávají doklady 
o dosažené kvalifikaci vydané v Polsku 
zdravotním sestrám a ošetřovatelům, 
jejichž odborná příprava skončila před 
1. květnem 2004 a nesplňuje minimální 
požadavky na odbornou přípravu podle 
článku 31, doložené diplomem ,bakalář‛, 
které byly získány na základě speciálního 
programu pro kariérní postup podle článku 
11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně 
zákona o povolání zdravotní sestry, 
ošetřovatele a porodní asistentky 
a některých jiných právních předpisů 
(Úřední věstník Polské republiky ze dne 
30. dubna 2004, č. 92, pol. 885) a nařízení 
ministra zdravotnictví ze dne 11. května 
2004 o podmínkách vzdělávání 
zdravotních sester, ošetřovatelů 
a porodních asistentek, kteří jsou držiteli 
dokladu o ukončeném středoškolském 
vzdělání (maturita — matura) 
a absolvovali střední zdravotnickou školu 
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matura) a absolvovali střední 
zdravotnickou školu a další zdravotní 
odbornou přípravu pro povolání zdravotní 
sestry, ošetřovatele a porodní asistentky 
(Úřední věstník Polské republiky ze dne 
21. dubna 2010, č. 65, pol. 420), za účelem 
ověření, zda dotyčná osoba má úroveň 
znalostí a dovedností srovnatelnou se 
zdravotními sestrami a ošetřovateli, kteří 
jsou držiteli kvalifikací uvedených pro 
Polsko v příloze V bodě 5.2.2.

a další zdravotní odbornou přípravu pro 
povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky (Úřední věstník 
Polské republiky ze dne 13. května 2004, 
č. 110, pol. 1170 s dodatečnými 
pozměňovacími návrhy), nahrazeného čl. 
55 odst. 2 zákona o povolání zdravotní 
sestry, ošetřovatele a porodní asistentky ze 
dne 15. července 2011 (Úřední věstník 
Polské republiky ze dne 23. srpna 2011, č. 
174, pol. 1039), a nařízení ministra 
zdravotnictví ze dne 14. června 2012 
o podmínkách absolvování kurzů vyššího
vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů 
a porodních asistentek, kteří jsou držiteli 
dokladu o ukončeném středoškolském 
vzdělání (maturita — matura) a absolvovali 
střední zdravotnickou školu nebo
postsekundární odbornou přípravu pro 
povolání zdravotní sestry, ošetřovatele 
a porodní asistentky (Úřední věstník Polské 
republiky ze dne 6. července 2012, pol. 
770), za účelem ověření, zda dotyčná 
osoba má úroveň znalostí a dovedností 
srovnatelnou se zdravotními sestrami 
a ošetřovateli, kteří jsou držiteli kvalifikací 
uvedených pro Polsko v příloze V bodě 
5.2.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let a spočívá v nejméně 5000 
hodinách řádné teoretické a praktické 
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V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech 
ECTS.

výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
doplňkově vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS.

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 500
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a
Směrnice 2005/36
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech 
ECTS.

Celková doba základní odborné přípravy v 
oboru zubního lékařství zahrnuje nejméně 
pět let řádné teoretické a praktické výuky 
předmětů vyjmenovaných v příloze V bodě 
5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy čítající alespoň 5000 hodin 
teoretické a praktické výuky, přičemž lze 
tuto výuku doplňkově vyjádřit v 
odpovídajících kreditech ECTS. Členské 
státy mohou poskytnout částečnou 
výjimku osobám, které absolvovaly část 
výuky formou jiného výcviku, který má 
alespoň rovnocennou úroveň a jenž 
zahrnuje předměty vyjmenované v příloze 
V bodě 5.3.1.

Or. en
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Odůvodnění

Je zde přesněji uvedena délka trvání odborné přípravy, aby se zabránilo uznávání diplomů 
získaných za absolvování programů odborné přípravy s menším obsahem. Údaj v kreditech 
ECTS by měl být doplňující a neměl by nahrazovat počet let, neboť ke kreditům ECTS 
neexistuje jednotný přístup. Aby nedocházelo ke zbytečnému zdvojování, je rovněž vhodné 
uznávat předchozí související odbornou přípravu v jiném oboru. Takové ustanovení již 
existuje v případě zdravotních sester a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči.

Pozměňovací návrh 501
Marian Harkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let řádné teoretické a praktické 
výuky předmětů vyjmenovaných v příloze 
V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajících kreditech
ECTS.

Celková doba základní odborné přípravy v 
oboru zubního lékařství zahrnuje nejméně 
pět let studia čítajícího nejméně 5000 
hodin řádné teoretické a praktické výuky 
předmětů vyjmenovaných v příloze V bodě 
5.3.1 na vysoké škole, ve vyšším 
vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod dohledem 
vysoké školy, přičemž lze tuto výuku 
vyjádřit rovněž v odpovídajícím počtu 300 
kreditů ECTS.

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Celková doba základní odborné přípravy 
v oboru zubního lékařství zahrnuje 
nejméně pět let nebo 5000 hodin řádné 
teoretické a praktické výuky alespoň těch 
předmětů, které jsou vyjmenovány 
v příloze V bodě 5.3.1 na vysoké škole, ve 
vyšším vzdělávacím zařízení s uznanou 
vysokoškolskou úrovní nebo pod 
dohledem vysoké školy, přičemž lze tuto 
výuku vyjádřit rovněž v odpovídajících 
kreditech ECTS. Členské státy mohou 
udělit částečnou výjimku osobám, které již 
získaly kvalifikaci s příslušným 
osvědčením formou jiného výcviku, který 
má alespoň rovnocennou úroveň a jenž 
zahrnuje předměty vyjmenované v příloze 
V bodě 5.3.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.3.1, aby ho přizpůsobila vědeckému 
a technickému pokroku.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají úprav seznamu uvedeného v 
příloze V bodě 5.3.1, aby ho přizpůsobila 
vědeckému a technickému pokroku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 504
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V odstavci 3 se poslední pododstavec 
nahrazuje tímto:
Toto vzdělání musí poskytnout dovednosti 
nezbytné pro veškeré činnosti, včetně 
podpory zdraví a zvláštní prevence na 
úrovni jednotlivců i společnosti, určení 
diagnózy a léčby, včetně odstranění 
veškerých patologických jevů a anomálií 
tvrdých a měkkých tkání v ústech a jejich 
fyzické a funkční rekonstrukce, jakož i 
souvisejících orgánů a stomatognatického 
systému.

Or. en

Odůvodnění

Aktualizace požadavků na odbornou přípravu v oboru zubního lékařství, aby odpovídala 
současné praxi.

Pozměňovací návrh 505
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
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s článkem 58a upřesňujících:
a) přiměřenost vědeckých znalostí v oboru 
zubního lékařství, míru pochopení 
vědeckých metod uvedených v odst. 3 
písm. a) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí a pochopení, 
v souladu s vědeckým a technologickým 
pokrokem a posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání;
b) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. b) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem a posledním 
vývojem v oblasti vzdělávání;
c) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. c) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí klinických oborů 
a metod stanovených v odst. 3 písm. d) 
a nezbytné schopnosti, které z nich 
vyplývají, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
e) přiměřenost klinických zkušeností 
stanovených v odst. 3 písm. e) v souladu 
s posledním vývojem v oblasti vzdělávání.“

Or. de

Pozměňovací návrh 506
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 24 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 34 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
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v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 35 – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jedná se o řádné denní studium po dobu 
alespoň tří let, které lze rovněž vyjádřit 
odpovídajícími kredity ECTS, pod 
kontrolou příslušných orgánů nebo 
subjektů. Zahrnuje osobní účast zubního 
lékaře uchazeče o odborné vzdělání na 
činnosti a povinnostech dotyčných 
zařízení.

Jedná se o řádné denní studium po dobu 
alespoň tří let, které lze rovněž vyjádřit 
doplňkově odpovídajícími kredity ECTS, 
pod kontrolou příslušných orgánů nebo 
subjektů. Zahrnuje osobní účast zubního 
lékaře uchazeče o odborné vzdělání na 
činnosti a povinnostech dotyčných 
zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 508
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úprav 
minimální délky odborné přípravy uvedené 
v odstavci 2, aby ji přizpůsobila 
vědeckému a technickému pokroku.

4. Po konzultaci s profesními subjekty, jak 
je stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají úprav minimální délky odborné 
přípravy uvedené v odstavci 2, aby ji 
přizpůsobila vědeckému a technickému 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 509
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 35 – odst. 4 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají zařazení 
nových specializací zubního lékařství, jež 
jsou zastoupeny nejméně v jedné třetině 
členských států, do přílohy V bodu 5.3.3 
s cílem aktualizovat tuto směrnici 
v souladu se změnami ve vnitrostátních 
právních předpisech.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají zařazení nových specializací 
zubního lékařství, jež jsou zastoupeny 
nejméně v jedné třetině členských států, do 
přílohy V bodu 5.3.3 s cílem aktualizovat 
tuto směrnici v souladu se změnami ve 
vnitrostátních právních předpisech.

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 25 a (nový)
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a) V článku 36 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
3. Členské státy zajistí, aby zubní lékaři 
měli právo na přístup k činnostem
podpory zdraví a zvláštní prevence na 
úrovni jednotlivců i společnosti, diagnózy 
a léčby, včetně odstranění veškerých 
patologických jevů a anomálií tvrdých a 
měkkých tkání v ústech a jejich fyzické a 
funkční rekonstrukce, jakož i 
souvisejících orgánů a stomatognatického 
systému, a k výkonu těchto činností v 
souladu s předpisy a pravidly profesní 
etiky k referenčním dnům uvedeným v 
příloze V bodu 5.3.2.

Or. en

Odůvodnění

Akualizace činností, jež mají zubní lékaři provádět a které již provádějí.

Pozměňovací návrh 511
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. a 
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Délka odborné přípravy v oboru 
veterinárního lékařství celkem zahrnuje 
nejméně pět let řádné denní teoretické 
a praktické výuky předmětů, které jsou 
vyjmenovány v příloze V bodě 5.4.1, na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 

„Délka odborné přípravy v oboru 
veterinárního lékařství celkem zahrnuje 
nejméně pět let řádné denní teoretické 
a praktické výuky předmětů, které jsou 
vyjmenovány v příloze V bodě 5.4.1, na 
vysoké škole, ve vyšším vzdělávacím 
zařízení s uznanou vysokoškolskou úrovní 
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nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
tato výuka může být vyjádřena rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS.

nebo pod dohledem vysoké školy, přičemž 
tato výuka může být vyjádřena doplňkově
rovněž odpovídajícími kredity ECTS.

Or. de

Pozměňovací návrh 512
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úpravy 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.4.1, aby ho přizpůsobila vědeckému 
a technickému pokroku.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají úpravy seznamu uvedeného v 
příloze V bodě 5.4.1, aby ho přizpůsobila 
vědeckému a technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. a a (nové)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Odstavec 3 se nahrazuje tímto:
"3. Odborná příprava veterinárního 
lékaře zaručí, že dotyčná osoba získala 
tyto znalosti a dovednosti:
a) přiměřené znalosti z oborů, na nichž je 
založena činnost veterinárního lékaře;
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b) přiměřené znalosti o anatomii a 
fyziologii zdravých zvířat, jejich chovu, 
reprodukci a obecné hygieně, jakož i o 
jejich krmení včetně technologie výroby a 
konzervace krmiv odpovídajících jejich 
potřebám; 
c) přiměřené znalosti o chování a ochraně 
zvířat;
d) přiměřené znalosti o příčinách, povaze, 
průběhu, důsledcích, diagnostice a léčbě 
nemocí zvířat, jednotlivě i skupinově, 
včetně zvláštních znalostí o nemocích 
přenosných na člověka;
e) přiměřené znalosti preventivního 
lékařství;
f) dovednosti nezbytné k odběru, balení, 
uchovávání a přepravě vzorků, 
k provádění základních laboratorních 
testů a k hodnocení výsledků testů;
g) přiměřené znalosti o hygieně 
a technologii získávání, výroby a uvádění 
do oběhu živočišných potravin nebo 
potravin živočišného původu určených 
k lidské spotřebě, díky nimž je schopna 
chápat a vysvětlit osvědčené postupy 
v oblasti hygieny na farmách a účastnit se 
hygienických prohlídek před porážkou a 
po porážce;
h) znalosti o hlavních zásadách 
deskriptivní epidemiologie, díky nimž je 
schopna účastnit se epidemiologických 
průzkumů;
i) dovednosti nezbytné k účasti 
v programech zaměřených na prevenci 
nebo na sledování vznikajících či znovu 
vzniklých nakažlivých zoonotických 
chorob;
j) dovednosti nezbytné k zodpovědnému 
a správnému používání veterinárních 
výrobků určených k prevenci, léčbě, 
sledování či vymýcení patogenů zvířat 
nebo chorob zvířat, s cílem zamezit 
rezistenci včetně antimikrobiální 
rezistence a zajistit bezpečnost potravního 
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řetězce a ochranu životního prostředí 
a zdraví zvířat;
k) znalosti o hygienických pravidlech 
týkajících se odvozu a zpracování 
kadáverů zvířat a klinického odpadu 
s rizikem přenosu infekce a dovednosti 
nezbytné k zajištění sterilizace materiálu 
a k provádění chirurgických zákroků 
v aseptických podmínkách;
l) dovednosti nezbytné k potvrzování 
zdravotního stavu zvířat nebo skupin 
zvířat v souvislosti s chorobami, a to při 
dodržení etických a deontologických 
pravidel;
m) přiměřené znalosti o právních, 
regulačních a správních ustanoveních 
týkajících se výše vyjmenovaných oblastí;
n) přiměřené klinické a praktické 
zkušenosti získané pod vhodným 
dohledem.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 514
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 26 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:
a) přiměřenost vědeckých znalostí 
podle odst. 3 písm. a) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
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a technologickým pokrokem;
b) přiměřenost znalostí o anatomii 
a fyziologii zdravých zvířat podle odst. 3 
písm. b) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
c) přiměřenost znalostí o chování, 
ochraně a nemocech zvířat podle odst. 3 
písm. c) a d) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí preventivního 
lékařství podle odst. 3 písm. e) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
e) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. f) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
f) přiměřenost znalostí klinických a jiných 
praktických zkušeností stanovených 
v odst. 3 písm. h) a nezbytné schopnosti, 
které by měly vyplývat z této míry znalostí, 
v souladu s posledním vývojem v oblasti 
vzdělávání.“

Or. de

Pozměňovací návrh 515
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 26 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 38 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
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s článkem 58a upřesňujících: začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a, které se týkají úpravy 
seznamu uvedeného v příloze V bodě 
5.5.1, aby ho přizpůsobila vzdělávacímu, 
vědeckému a technickému pokroku.

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a, které 
se týkají úpravy seznamu uvedeného v 
příloze V bodě 5.5.1, aby ho přizpůsobila 
vzdělávacímu, vědeckému a technickému 
pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 517
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo vzdělání a odborné 
přípravy nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
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pro směr I; pro směr I;

Or. fi

Pozměňovací návrh 518
Nadja Hirsch, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – bod 27 – písm. b
směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

a) dokončení nejméně deseti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

Or. de

Pozměňovací návrh 519
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

a) dokončení nejméně deseti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I. Tímto není dotčena možnost 
členských států stanovit na vnitrostátní 
úrovni vyšší počet let všeobecného 
školního vzdělání jako podmínku pro 
přijetí do kurzů odborné přípravy;

Or. de
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Odůvodnění

Vyšší požadavky ve zdravotnictví nelze uspokojit více lety školního vzdělávání, nýbrž lepší 
odbornou přípravou. Vzhledem k tradičním vnitrostátním vzdělávacím systémům nelze v 
Evropě srovnávat školní vzdělání. I v situaci hrozícího nedostatku kvalifikovaných pracovníků 
ve zdravotnictví je třeba brát ohled na vzdělávací systémy členských států, které prošly svým 
vývojem, a nesmí dojít k jejich rozvratu bez naléhavých důvodů.

Pozměňovací návrh 520
Kerstin Westphal, Matthias Groote, Dagmar Roth-Behrendt

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dokončení nejméně dvanácti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

a) dokončení nejméně deseti let povinné 
školní docházky nebo osvědčení o složení 
přijímací zkoušky na rovnocenné úrovni do 
školy pro vzdělávání porodních asistentek 
pro směr I;

Or. de

Pozměňovací návrh 521
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27 – písm. c
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 40 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:
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Or. en

Pozměňovací návrh 522
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let;

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let čítající 
nejméně 5000 hodin teoretické a praktické 
výuky, přičemž lze tuto výuku doplňkově 
vyjádřit v odpovídajících kreditech ECTS.
Členské státy mohou poskytnout 
částečnou výjimku osobám, které 
absolvovaly část výuky formou jiného 
výcviku, který má alespoň rovnocennou 
úroveň.

Or. en

Odůvodnění

Rozšíření ustanovení o částečné výjimce o povolání porodní asistentky. Údaj v kreditech 
ECTS by měl být doplňující, neměl by nahrazovat jiné údaje. 

Pozměňovací návrh 523
Bernadette Vergnaud

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let;

a) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně tří let čítající 
nejméně 5 000 hodin teoretické 
a praktické výuky a sestávající nejméně ze 
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třetiny z přímé klinické praxe, přičemž lze 
tuto výuku vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS;

Or. fr

Pozměňovací návrh 524
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) podmíněna buď získáním diplomu, 
osvědčení nebo jiného dokladu o 
kvalifikaci, který opravňuje k dotyčnému 
studiu na vysokých školách a vyšších 
vzdělávacích zařízeních nebo který 
zaručuje srovnatelnou úroveň znalostí, 
nebo

Or. de

Odůvodnění

Pravidlo uvedené ve směrnici 2005/36/ES se v praxi osvědčilo a mělo by i nadále zůstat 
v platnosti.

Pozměňovací návrh 525
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) následována dvouletou odbornou 
praxí, o níž bylo vydáno osvědčení v 
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souladu s odstavcem 2;

Or. de

Odůvodnění

Pravidlo uvedené ve směrnici 2005/36/ES se v praxi osvědčilo a mělo by i nadále zůstat 
v platnosti.

Pozměňovací návrh 526
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36
Čl. 41 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně dvou let 
sestávající z nejméně 3 600 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2;

b) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně dvou let 
sestávající z nejméně 3 600 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2, přičemž 
lze tuto přípravu doplňkově vyjádřit 
v odpovídajících kreditech ECTS. Členské 
státy mohou poskytnout částečnou 
výjimku osobám, které absolvovaly část 
výuky formou jiného výcviku, který má 
alespoň rovnocennou úroveň.

Or. en

Pozměňovací návrh 527
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 41 – odst. 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně 18 měsíců 
sestávající z nejméně 3 000 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2, po níž 
následuje jednoletá odborná praxe, o níž 
bylo vydáno osvědčení v souladu 
s odstavcem 2.

c) řádná odborná příprava pro porodní 
asistentky po dobu nejméně 18 měsíců 
sestávající z nejméně 3 000 hodin 
podmíněná získáním dokladů o dosažené 
kvalifikaci zdravotní sestry a ošetřovatele 
odpovědných za všeobecnou péči 
uvedených v příloze V bodě 5.2.2, po níž 
následuje jednoletá odborná praxe, o níž 
bylo vydáno osvědčení v souladu s 
odstavcem 2, přičemž lze tuto přípravu 
doplňkově vyjádřit v odpovídajících 
kreditech ECTS. Členské státy mohou 
poskytnout částečnou výjimku osobám, 
které absolvovaly část výuky formou 
jiného výcviku, který má alespoň 
rovnocennou úroveň.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s předchozími pozměňovacími návrhy.

Pozměňovací návrh 528
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Článek 43 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a) Článek 43a se vypouští.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem týkajícím se rumunských zdravotních sester 
a ošetřovatelů odpovědných za všeobecnou péči v rámci režimu získaných práv.
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Pozměňovací návrh 529
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Anja Weisgerber, Constance Le Grip, Andreas Schwab, Wim van de 
Camp

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 a (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 43 – odst. 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29a) celý odstavec 3 článku 43 se 
vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Małgorzata Handzlik, Marek Siwiec, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 29 b (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 43 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29b) V článku 43 by se odstavec 4 měl 
změnit takto:
Členské státy uznávají doklady o dosažené 
kvalifikaci porodní asistentky vydané v 
Polsku porodním asistentkám, jejichž 
odborná příprava skončila před 1. 
květnem 2004 a nesplňuje minimální 
požadavky na odbornou přípravu podle 
článku 40, doložené diplomem "bakalář", 
které byly získány na základě speciálního 
programu pro kariérní postup uvedeného 
v článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 
o změně zákona o povolání zdravotní 
sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a 
některých jiných právních předpisů 
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(Úřední věstník Polské republiky ze dne 
30. dubna 2004 č. 92, pol. 885) a nařízení 
ministra zdravotnictví ze dne 11. května 
2004 o podmínkách vzdělávání 
zdravotních sester, ošetřovatelů a 
porodních asistentek, kteří jsou držiteli 
dokladu o ukončeném středoškolském 
vzdělání (maturita — matura) a 
absolvovali střední zdravotnickou školu a 
další zdravotní odbornou přípravu pro 
povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a 
porodní asistentky (Úřední věstník Polské 
republiky ze dne 13. května 2004 č. 110, 
pol. 1170 s dodatečnými pozměňovacími 
návrhy), nahrazeného čl. 55 odst. 2 
zákona o povolání zdravotní sestry, 
ošetřovatele a porodní asistentky ze dne 
15. července 2011 (Úřední věstník Polské 
republiky ze dne 23. srpna 2011, č. 174, 
pol. 1039) a nařízení ministra 
zdravotnictví ze dne 14. června 2012 
o podmínkách absolvování kurzů vyššího 
vzdělávání zdravotních sester, 
ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří 
jsou držiteli dokladu o ukončeném 
středoškolském vzdělání (maturita —
matura) a absolvovali střední 
zdravotnickou školu nebo postsekundární 
odbornou přípravu pro povolání zdravotní 
sestry, ošetřovatele a porodní asistentky 
(Úřední věstník Polské republiky ze dne 6. 
července 2012, pol. 770), za účelem 
ověření, zda dotyčná osoba má úroveň 
znalostí a dovedností srovnatelnou s 
porodními asistentkami, které dosáhly 
kvalifikací uvedených pro Polsko v příloze 
V bodu 5.5.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Heide Rühle, Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a 
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta 
musí potvrzovat absolvování odborné 
přípravy v trvání nejméně pěti let, kterou 
lze rovněž vyjádřit odpovídajícími kredity 
ECTS a která zahrnuje:

Doklad o dosažené kvalifikaci farmaceuta 
musí potvrzovat absolvování odborné 
přípravy v trvání nejméně pěti let, kterou 
lze rovněž doplňkově vyjádřit 
odpovídajícími kredity ECTS a která 
zahrnuje:

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení kreditů ECTS je v Evropě velmi různorodé. Údaje o počtu kreditů ECTS proto 
nesmějí nahrazovat jiná kritéria a mohou být uváděny pouze doplňkově.

Pozměňovací návrh 532
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na konci teoretické a praktické výuky 
nejméně šest měsíců praktického výcviku 
v lékárně otevřené pro veřejnost nebo 
v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

b) v průběhu nebo na konci teoretické a 
praktické výuky nejméně šest měsíců 
praktického výcviku v lékárně otevřené pro 
veřejnost nebo v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Sari Essayah, Mitro Repo, Hannu Takkula

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. a
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) na konci teoretické a praktické výuky 
nejméně šest měsíců praktického výcviku 
v lékárně otevřené pro veřejnost nebo 
v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice. 

b) v rámci teoretické a praktické výuky 
nejméně šest měsíců praktického výcviku 
v lékárně otevřené pro veřejnost nebo 
v nemocnici pod dohledem 
farmaceutického oddělení uvedené 
nemocnice. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 534
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Článek 44 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) Doplňuje se nový odstavec 4, který zní: vypouští se

„Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:
a) přiměřenost znalostí o lécích a látkách 
použitých při výrobě léků podle odst. 3 
písm. a) a nezbytné schopnosti, které 
vyplývají z této míry znalostí, v souladu 
s vědeckým a technologickým pokrokem;
b) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. b) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem;
c) přiměřenost znalostí v oblastech 
stanovených v odst. 3 písm. c) a nezbytné 
schopnosti, které vyplývají z této míry 
znalostí, v souladu s vědeckým 
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a technologickým pokrokem;
d) přiměřenost znalostí k vyhodnocení 
vědeckých údajů podle odst. 3 písm. d) 
a nezbytné schopnosti, které vyplývají 
z této míry znalostí, v souladu s vědeckým 
a technologickým pokrokem.“

Or. de

Pozměňovací návrh 535
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 30 – písm. b
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 44 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 58a upřesňujících:

Po konzultaci s profesními subjekty, jak je 
stanoveno v článku 58a (novém), a po 
začlenění jejich návrhů je Komise 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 58a 
upřesňujících:

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 (nový)
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 45 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) postupy při předepisování léků a 
rovněž poskytování informací a 
poradenství o léčivech a vysvětlení týkající 
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se zdraví.
Or. de

Odůvodnění

Rozsah činností farmaceuta se neustále vyvíjí, a proto je nutné jej přizpůsobit. Aby bylo 
dosaženo žádoucích účinků léčiv, je vždy důležité v průběhu medikamentózní léčby dodržovat 
určitou životosprávu. Farmaceuti hrají důležitou úlohu, neboť pacientům poskytují vysvětlení.

Pozměňovací návrh 537
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let a lze ji vyjádřit rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS. Odborná 
příprava v členském státě zahrnuje jednu 
z těchto možností:

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let. Odborná příprava 
v členském státě zahrnuje jednu z těchto 
možností:

Or. de

Pozměňovací návrh 538
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let a lze ji vyjádřit rovněž 
odpovídajícími kredity ECTS. Odborná 
příprava v členském státě zahrnuje jednu 
z těchto možností:

1. Délka odborné přípravy architekta musí 
být nejméně šest let a lze ji vyjádřit rovněž
odpovídajícími kredity ECTS. Odborná 
příprava v členském státě zahrnuje jednu 
nebo obě z těchto možností:
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Or. en

Pozměňovací návrh 539
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení, 
přičemž lze toto studium vyjádřit rovněž 
v odpovídajících kreditech ECTS, s 
úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
povinného praktického výcviku pod 
dohledem, který vede k získání 
průvodního osvědčení o výcviku;

Or. en

Odůvodnění

Možnost použít kredity ECTS jakožto údaje o délce trvání odborné přípravy by se měla 
vztahovat pouze na akademické studium. Aby se zdůraznila závazná povaha praktického 
výcviku, mělo by být při jeho zakončení uděleno osvědčení, které vydá příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 540
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení s 
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s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
praktického výcviku;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole (lze jej rovněž 
vyjádřit odpovídajícími kredity ECTS)
nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a 
formální kvalifikace a nejméně dva roky 
praktického výcviku v rámci praktické 
odborné přípravy vedoucí k získání 
odborné kvalifikace;

Or. de

Pozměňovací návrh 542
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole (lze jej rovněž 
vyjádřit odpovídajícími kredity ECTS) 
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s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a 
formální kvalifikace a nejméně dva roky 
praktického výcviku v rámci praktické 
odborné přípravy vedoucí k získání 
odborné kvalifikace;

Or. de

Odůvodnění

Podpora délky odborné praxe jako předpoklad pro automatické uznávání, která by měla být v 
zásadě stanovena na dobu 2 let, a to nezávisle na délce vzdělání. V oboru architektury 
existuje jen malý počet placených praktických výcviků. Absolventům by mělo být umožněno 
nabýt svoji odbornou praxi využitím neplacených praktických výcviků a registrovat se pro 
výkon povolání architekta.

Pozměňovací návrh 543
Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva 
roky placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu;

Or. es

Pozměňovací návrh 544
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
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Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
placeného praktického výcviku;

a) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně dva roky 
praktického výcviku, který je součástí 
odborné přípravy na regulované povolání 
a který je podmínkou pro platnost dokladu 
o dosažené kvalifikaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení s 
úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok praktického výcviku.

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení s 
úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení s 
úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok praktického výcviku.

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole (lze jej rovněž 
vyjádřit odpovídajícími kredity ECTS) 
nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a 
formální kvalifikace a nejméně jeden rok 
praktického výcviku v rámci praktické 
odborné přípravy vedoucí k získání 
odborné kvalifikace;

Or. de

Pozměňovací návrh 548
Vicente Miguel Garcés Ramón, María Irigoyen Pérez

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu;

Or. es

Pozměňovací návrh 549
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole (lze jej rovněž 
vyjádřit odpovídajícími kredity ECTS) 
nebo ve srovnatelném vzdělávacím 
zařízení s úspěšným složením závěrečné 
zkoušky vedoucí k získání titulu a nejméně 
dva roky praktického výcviku 
v rámci praktické odborné přípravy 
vedoucí k získání odborné kvalifikace;

Or. de

Justification

Podpora délky odborné praxe jako předpoklad pro automatické uznávání, která by měla být v 
zásadě stanovena na dobu 2 let, a to nezávisle na délce vzdělání. V oboru architektury 
existuje jen malý počet placených praktických výcviků. Absolventům by mělo být umožněno 
nabýt svoji odbornou praxi využitím neplacených praktických výcviků a registrovat se pro 
výkon povolání architekta.

Pozměňovací návrh 550
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně čtyři roky řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu;

Or. es

Pozměňovací návrh 551
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl 46 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok placeného praktického výcviku.

b) nejméně pět roků řádného denního 
studia na vysoké škole nebo ve 
srovnatelném vzdělávacím zařízení 
s úspěšným složením závěrečné zkoušky 
vedoucí k získání titulu a nejméně jeden 
rok praktického výcviku, který je součástí 
odborné přípravy na regulované povolání 
a který je podmínkou pro platnost dokladu 
o dosažené kvalifikaci;.

Or. fr

Pozměňovací návrh 552
Pablo Arias Echeverría
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své 
způsobilosti zajistit odbornou praxi. Musí 
proběhnout po úspěšném ukončení studií 
uvedených v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
placeného praktického výcviku se 
potvrzuje vydáním osvědčení, které 
provází doklad o dosažené kvalifikaci.

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Odkazy na praktický placený výcvik by měly být odstraněny, zejména proto, že ve Španělsku 
takováto tradice neexistuje a s ohledem na současnou hospodářskou krizi není ani možné tuto 
změnu modelu nyní prosazovat. Praktický placený výcvik není ostatně ve směrnici přesně 
definován, což by vedlo v praxi k mnohým problémům. Pokud má být tedy uvedený odkaz 
zachován, směrnice by měla podrobněji stanovit, zda se odměna za praktický výcvik poskytuje 
podle určitého sazebníku a zda jsou členské státy povinny hradit veškeré náklady na sociální 
zabezpečení či nikoliv. 

Pozměňovací návrh 553
Emma McClarkin

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své způsobilosti 
zajistit odbornou praxi. Musí proběhnout
po úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení placeného 
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 

3. Praktický výcvik probíhá v členském 
státě pod dohledem osoby, jež poskytuje 
příslušné záruky své způsobilosti zajistit 
odbornou praxi. Proběhne po úspěšném 
ukončení studií uvedených v odstavci 1. 
Úspěšné ukončení placeného praktického 
výcviku se potvrzuje vydáním osvědčení, 
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osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

Or. en

Odůvodnění

Zmínku o tom, že výcvik je placený, je třeba vypustit.

Pozměňovací návrh 554
Heide Rühle

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své 
způsobilosti zajistit odbornou praxi. Musí 
proběhnout po úspěšném ukončení studií 
uvedených v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
placeného praktického výcviku se 
potvrzuje vydáním osvědčení, které 
provází doklad o dosažené kvalifikaci.

3. Praktický výcvik probíhá v členském 
státě pod dohledem architekta či subjektu, 
které byly pro tento účel schváleny 
příslušným orgánem, který náležitým 
způsobem prověřil jejich způsobilost 
zajistit odbornou praxi. Úspěšné ukončení 
praktického výcviku se potvrzuje 
osvědčením vydaným příslušným 
orgánem, které provází oficiální doklad 
o dosažené kvalifikaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 555
Andreas Schwab

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 

3. Praktický výcvik probíhá v členském 
státě pod dohledem architekta nebo osoby
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poskytuje příslušné záruky své 
způsobilosti zajistit odbornou praxi. Musí 
proběhnout po úspěšném ukončení studií 
uvedených v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
placeného praktického výcviku se 
potvrzuje vydáním osvědčení, které 
provází doklad o dosažené kvalifikaci.

či subjektu, které byly pro tento účel 
schváleny příslušným orgánem, který 
náležitým způsobem prověřil jejich 
způsobilost zajistit odbornou praxi.
Úspěšné ukončení placeného praktického 
výcviku se potvrzuje osvědčením vydaným 
příslušným orgánem, které provází 
oficiální doklad o dosažené kvalifikaci.

Or. de

Pozměňovací návrh 556
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své způsobilosti 
zajistit odbornou praxi. Musí proběhnout 
po úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení placeného
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

3. Praktický výcvik probíhá v členském 
státě pod dohledem osoby, jež poskytuje 
příslušné záruky své způsobilosti zajistit 
odbornou praxi. Musí proběhnout po 
úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Emilie Turunen

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 3. Praktický výcvik probíhá v členském 
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v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své způsobilosti 
zajistit odbornou praxi. Musí proběhnout 
po úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení placeného
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

státě pod dohledem osoby, jež poskytuje 
příslušné záruky své způsobilosti zajistit 
odbornou praxi. Musí proběhnout po 
úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení 
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Robert Rochefort

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – bod 32
Směrnice 2005/36/ES
Čl. 46 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Placený praktický výcvik probíhá 
v členském státě pod dohledem osoby, jež 
poskytuje příslušné záruky své způsobilosti
zajistit odbornou praxi. Musí proběhnout 
po úspěšném ukončení studií uvedených 
v odstavci 1. Úspěšné ukončení placeného 
praktického výcviku se potvrzuje vydáním 
osvědčení, které provází doklad o dosažené 
kvalifikaci.

3. Praktický výcvik uvedený v odstavci 1
probíhá v členském státě pod dohledem 
osoby, jež poskytuje příslušné záruky své 
způsobilosti zajistit odbornou praxi.
Úspěšné ukončení tohoto výcviku se 
potvrzuje vydáním osvědčení, které 
provází doklad o dosažené kvalifikaci.

Or. fr


